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ACTA NÚM. 44 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
17 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de novembre de 2016, a les vuit del matí, es 
reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.   
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.   
 
També hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia  10 de novembre:  
 
- el mateix dia 10 de novembre, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que com 
és habitual va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
-  el dia 11 de novembre, va rebre la visita a Olot, de l’Hble Sra. DOLORS BASSA, 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb ella, va anar a inaugurar les 
Jornades d’Arteràpia que se celebraven al Casal Marià, va tenir una reunió a la FES 
per informar-la del tema d’Ocupació, va fer una visita a la residència Sant Jaume i va 
visitar el CASG.  
I a la tarda, va assistir a la inauguració de l’exposició dels tres projectes de la 
remodelació del Firal que va tenir lloc al Casino i a continuació, a la seva presentació  
per part dels equips d’arquitectes, al Teatre Principal.  
 
- el dia 12 de novembre, va passejar per la ciutat per veure les diferents propostes de 
llum i de foc de Lluèrnia.  
 
- el dia 13 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per participar en la concentració 
en suport dels encausats pel procés, que va tenir lloc a l’Av. Maria Cristina.  
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- el dia 14 de novembre, es va tornar a desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió 
a l’Associació Catalana de Municipis per parlar de les oficines liquidadores.  
I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot, a   
l’Assemblea de la Caritat i seguidament a la reunió de la  Xarxa de Barris que va tenir 
lloc al Saló de Sessions.  
 
- el dia 15 de novembre, va assistir a la reunió del Consell Escolar, que també va tenir 
lloc al Saló de Sessions.  
 
- i finalment ahir, dimecres, va assistir al Consell Rector del Consorci Social i de Salut 
que va tenir lloc a la seva seu a Barcelona.   

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 

Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                       
 

4.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 
Núm. de referència : X2016025012     
 
Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de 
la ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat.  
 
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva 
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.  
 
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 20 de 
desembre de 2012, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest 
dret i que, d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida 
específica per a la compra de drets funeraris a perpetuïtat.  
 
En relació a l’expedient CM022016000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars 
dels mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es 
limitarà a la quantitat global de CINC MIL EUROS (6.000€) 
 
2.-La compra d’aquests drets funeraris anirà a càrrec de la partida número 
16.170.164.63204 INVERSIONS CEMENTIRI 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16170  164  63204 6000 INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL 170 007 999 060 999 999 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de cadascun dels contractes de compra 
dels diversos drets funeraris. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016024649     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de novembre 
de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000093 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2016: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 79,73 

**** Octubre 2016 8 Nocturnitat 91,12 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 22,78 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 79,73 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 79,73 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 5 Nocturnitat 39,45 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 6 Nocturnitat 47,34 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 8 Nocturnitat 63,12 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2016 1 Nocturnitat 7,89 

**** Octubre 2016 1 Nocturnitat 7,89 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 5 Nocturnitat 39,45 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2016 7 Nocturnitat 55,23 
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TOTAL    1149,98 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre de 2016 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 1149.98 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 2016 
 

Núm. de referència : X2016024663     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de novembre 
de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000094 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’octubre de 
2016: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
18/10/2016 SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
02/10/2016 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC 3,00 49,41 
15/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
   
****   
18/10/2016 SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
16/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
   
****   
18/10/2016 SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
15/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
   
****   
18/10/2016 SANT LLUC 8,25 135,88 
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****   
02/10/2016 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC 3,00 49,41 
15/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
   
****   
16/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
18/10/2016 SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
02/10/2016 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC 3,00 49,41 
   
****   
16/10/2016 FIRES DIVERSES 8,25 135,88 
18/10/2016 SANT LLUC. REFORÇ VOLUNTARI 4,00 65,88 

TOTAL 103,75 1.708,79 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  130012 1708.79 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 2016 

 

Núm. de referència : X2016024670     
 
En relació a l’expedient RH132016000095 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau del responsable d’informàtica i de la secretària, la regidora delegada 
d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes 
d’octubre de 2016: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

**** Estadística 
Del 06/06/16 

al 07/10/16 
Eleccions i gestió del padró 526,11 

**** Informàtica 17/10/16 Engegada sistema informàtic 46,64 

TOTAL        572,75 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16130  920  130013 572.75 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
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MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2013012681    
  
La Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2014 va adjudicar a l’empresa “J. 
Juanola,SL” el servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis 
municipals, per un termini de dos anys amb efectes del dia 1 de novembre de 2014, el 
qual es pot prorrogar dos anys més: un any més un any. 
 
Ates que l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament de data 14 de novembre de 
2016 informa favorablement la pròrroga del servei per un any. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars 
que regeix el contracte, aquest es revisarà anualment d’acord amb l’IPC i no superarà 
el 85% dfe l’índex adoptat.  
Atès que segons certificació de l’Institut Nacional d’Estadística l’IPC octubre 2015-
octubre 2016 és del 0,7%, correspon per tant revisar el contracte segons el 0,595%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12013000012 i antecedents corresponents 
corresponents, la regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “J. JUANOLA,SL” per al servei 
de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis municipals per un termini 
d’un any amb efectes del dia 1 de novembre de 2016. 
 
Segon.- Revisar el preu del contracte amb efectes del dia 1 de novembre de 2016, tot 
aplicant un 0,595% d’acord amb els antecedents descrits.  
 
Tercer.- Fixar amb efectes del dia 1 de novembre de 2016 l’import anual del contracte 
del servei de manteniment dels sistemes de climatització en: SEIXANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTES CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (68.350,32 €) + 
IVA: CATORZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS (14.353,57 €)  
 
Quart.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a les partides: 
-manteniment edificis culturals:         18.401,88 € (IVA inclòs) 
-manteniment edificis ensenyament: 29.126,34 € (IVA inclòs) 
-manteniment edificis  corporació:     12.753,08 € (IVA inclòs) 
-manteniment edificis esports:           22.422,59 € (IVA inclòs) 
 
Cinquè.- Aprovar la despesa corresponent als mesos de novembre i desembre de 
2016  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  3331 212001 18.14 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16500  323  212001 28.72 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16150  920  212001 12.58 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16330  3421 212001 22.10 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER PARDAL 
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Núm. de referència : X2016025287     
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals  de data 10 de novembre de 2016 que 
fa referència al mal estat de conservació de la calçada i del col·lector de sanejament  
del carrer Pardal així com  de les diverses reparacions provisionals que s’han executat.  
Per tal de solucionar aquestes deficiències els Serveis Tècnics de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública ha procedit a la redacció d’un projecte  de renovació 
del clavegueram del  carrer del Pardal, el qual s’aprova  per la  Junta de Govern Local 
de data 17 de novembre de 2016. 
Per tal de procedir a l’execució de les obres s’han demanat pressupostos a les 
empreses: “Josep Vilanova,SA”; “Aglomerats Girona,SA” i “Rubau-Tarrés,SAU”. 
Vist que l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública informa 
favorablement el pressupost presentat per l’empresa “Rubau-Tarrés,SAU”  
  
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000375 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’ermpresa  RUBAU TARRES SAU (A1701881-3)  les obres  
de renovació d'un tram del col·lector del carrer Pardal  d’acord amb el projecte redactat 
pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17 de 
novembre de 2016; així com al seu pressupost annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUARANTA-UN MIL DIVUIT 
EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (41.018,18 €) + IVA: VUIT MIL SIS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB VUITANTA-DOS (8.613,82 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  1532 61909 49632 ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PRESTEC)000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- RUBAU TARRES SAU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - OBRES D'ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN EL TRAM 

DEL CARRER MACARNAU ENTRE ELS NÚMEROS 21-27 
 
Núm. de referència : X2016025164    
  
Atès la necessitat d’ampliar la capacitat de la xarxa de clavegueram del carrer 
Macarnau; ateses les obres del pla de paviments 206 d’aquest sector en el qual es va 
incloure la reurbanització i ampliació del diàmetre del col·lector del tram del carrer 
Macarnau  fins al carrer Esglaiers.  
 
Atès l’estudi efectuat per “ABM serveis d’enginyeria i consulting SLU” del qual es 
treuen les directius per dimensionar aquest tram del col·lector. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública d’aquest 
Ajuntament de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Josep 
Vilanova,SA”; “Xavier Alsina SA” i “ Agustí y Masoliver,SA” per a la realització de les 
obres esmentades, el qual és favorable al presentat per “Josep Vilanova SA” 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012016000372 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme,  proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb l’empresa  JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) les obres 
d'arranjament de la xarxa de clavegueram del carrer Macarnau en el tram comprès 
entre els núm. 21 i 27 ; d’acord amb el seu pressupost núm. P092-16 i l’informe dels 
Serveis Tècnics Municipals, que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRENTA-DOS MIL  DOS-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (32.245,94 €) + 
IVA: SIS MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTISM 
(6.771,65 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  1532 61902 3194.65 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16141  1532 61909 35822.94 ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PRESTEC)000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
6.4. - TREBALLS DE CONSULTORIA PER A LA REVISIÓ DEL PROJECTE "EDUSI-

Olot" 
 
CC012016000377 

Núm. de referència : X2016025315     
 
Atès l’informe de Gerència de data 14 de novembre de 2016 en relació a la necessitat 
de contractar un servei de consultoria per a la millora de l’Estratègia Integrada de 
Desenvolupament Urbà Sostenible d’Olot (EDUSI-Olot) per tal de presentar-lo a la 
segona convocatòria d’ajudes  del Ministerio,  cofinançades pel programa operativa 
FEDER  de creixement sostenible 2014-2020, 
Atès s’informa favorablement la proposta de “Paisaje Transversal, SLL” i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012016000377 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  PAISAJE TRANSVERSAL SLL (B8677397-5) els 
treballs de redacció de la proposta de millora de la estratègia Integrada de 
Desenvolupament Urbà Sostenible d'Olot per a presentar-lo a la convocatòria d'ajudes 
que convoca el “Ministerio” en el programa "FEDER de creixement sostenible 2014. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL DOS-CENTS NORANTA 
EUROS (6.290 €) + IVA: MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(1.320,90 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  1532 61910 7610.90 R15 ACTUACIONS FIRAL 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- PAISAJE TRANSVERSAL SLL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI  I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS 
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ORGANISMES AUTÒNOMS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2016025192   
   
Atès acord adoptat per la Comissió d’interpretació i seguiment del conveni “Ajuntament 
d’Olot- Comitè del personal de l’Ajuntament i Organismes Autònoms “ en relació a  la 
necessitat de poder comptar amb un estudi de valoració de la relació dels llocs de 
treball. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000032 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert simplificat,  els serveis de 
consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament d'Olot i els seus Organismes Autònoms. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació.  
 
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al BOP i al DOG i al perfil del 
contractant,  en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què 
es formulin reclamacions. 
 
Quart.- L’import de licitació és de QUARANTA MIL EUROS (40.000 €) +IVA : VUIT MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (8.400 €), que es pagaran amb càrrec a la partida de 
“consultoria” del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 48400 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

6.6. - ADQUISICIÓ D'UNA TARIMA MODULAR PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2016025293     
 
Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal Sr. Xavier Marty i Matas, 
adjuntat a l’expedient, on es proposa la compra d’una tarima modular per tal de cobrir 
les demandes que es reben d’aquest tipus d’estructures. 
 
Atès que aquestes demandes normalment són d’escenaris per a la celebració d’actes i 
festes que s’organitzen en espais on és difícil accedir amb el material del model 
d’escenaris que es disposa o bé de tarimes baixes de mides que no disposa la 
Brigada. 
 
Per aquest motiu, i a fi de facilitar l’accessibilitat del material a segons quins 
emplaçaments i de disposar de material per al muntatge d’aquestes tarimes baixes es 
proposa l’adquisició d’una tarima i s’ha sol·licitat pressupost a les empreses DOUBLET 
IBÉRICA SA, GRUP VIADA MATARÓ SL i LAYHER SA.  
 
Atès que GRUP VIADA MATARÓ SL I LAYHER SA han comunicat que no disposen 
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de cap tarima que s’ajusti als requeriments sol·licitats. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000376 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de DOUBLET IBERICA SA (A5889068-2) una tarima modular 
segons pressupost nº 83009, per a la Brigada Municipal. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CENT SETANTA-QUATRE 
EUROS (6.174 €) + IVA: MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.296,54 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3382 62301 7470.54 ENTARIMATS FESTES 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- DOUBLET IBERICA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - ADQUISICIÓ DE TRES ESCENARIS MODULARS PER A LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2016025340     
 
Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal Sr. Xavier Marty i Matas, 
adjuntat a l’expedient, on s’exposa que l’any 2014 la Brigada Municipal va iniciar un 
procés de renovació del material que disposava per al muntatge d’escenaris per 
esdeveniments. 
 
Que durant el 2014 i 2015 es va dur a terme la compra de diversos escenaris però que 
durant aquest 2016 i donat el nombre de demandes que han arribat a la Brigada 
Municipal, en determinades ocasions s’ha hagut de recórrer al muntatge d’escenaris 
vells (cavallets, taulons i fustes). 
 
Continuant doncs amb la necessitat de continuar amb la renovació d’escenaris s’ha 
sol·licitat pressupost per la compra de 3 escenaris modulars de 6 x 4 metres i alçada 
regulable de 60-80 a 100-120 cm. 
 
Atès que dels 4 pressupostos sol·licitats s’informa favorablement de l’oferta de 
DOUBLET IBERICA SA per ser l’oferta econòmicament i tècnicament més avantatjosa. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000378 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de DOUBLET IBERICA SA (A5889068-2) tres escenaris modulars 
segons el seu pressupost nº 83053, per la Brigada Municipal. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (10.251,90 €) + IVA: DOS MIL 
CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (2.152,90 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3382 62301 12404.80 ENTARIMATS FESTES 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- DOUBLET IBERICA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESA 
 
Núm. de referència : X2016025288     
 
En relació a l’expedient CPG22016000134 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despesa annex núm. 16/33 per un import total de 
334.288,27 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 334288.27 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016025281     
 
En relació a l’expedient CPG22016000133 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.4 de ARGON INFORMATICA SA corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA ESPORTIVA A L’AVINGUDA FRANÇA DEL BARRI 
DEL MORROT LOT2: COSNTRUCCIÓ EDIFICIS SERVEIS  amb càrrec a la partida 
10.330.3421.63205 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CAMPS DE FUTBOL” per un 
import de 66.425,41 euros (PRÉSTEC 1390). 

 
Aprovar la certificació n.1 de EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL corresponent a 
les obres de PROJECTE DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN VORERES A 
DIVERSOS CARRERS ANY 2016 amb càrrec a la partida 10.141.1532.61901 
“RENOVACIÓ VORERES” per un import de 24.895,87 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 91321.28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.- FIANCES 
 

La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula 
per manca d’expedients. 
 
10.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMICI PÚBLIC PER 

EMPRESES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2016  
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Núm. de referència : X2016025020     
 
En relació a l’expedient IG192016000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1er.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre de l’exercici 2016 corresponent a la taxa 
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveix, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2016-800071 A OSL-2016-800094 
 

• Gas.....................................................................................................14.574,65 € 
• Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA)........................  7.428,22 € 
• Electricitat ..........................................................................................80.900,04 €  

 
T O T A L          102.902,91 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PROPOSTA DE BAIXA PER INSOLVENTS 
 
Núm. de referència : X2016025309 
Núm. d’expedient: R0112016000001     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pel departament de 
Recaptació i Tresoreria, que puja a la quantitat de 199.883,14 euros, segons el detall 
següent: 
 
 

DETALL INSOLVENTS 2016    
        
IAE 2012 336,41 336,41 
      
PLUSVÀLUES 2008 542,80   
  2009 262,68   
  2010 3.615,73   
  2012 1.301,11   
  2013 37.105,81   
  2014 733,11   
  1016 1.478,27 45.039,51 
      
IBI 2008 242,26   
  2009 2.779,04   
  2010 660,03   
  2011 506,12   
  2012 727,18 4.914,63 
      
IVTM 2008 211,00   
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  2009 287,70   
  2010 935,10   
  2011 1.300,20   
  2012 3.220,30   
  2013 6.489,32   
  2014 7.209,04   
  2015 8.097,32   
  2016 5.164,00 32.913,98 
      
INFRACC. GOVERNATIVES 2011 130,00   
  2012 50,00   
  2013 160,00   
  2014 9.777,47   
  2015 1.830,00 11.947,47 
      
FIRES I FESTES 2014 34,80 34,80 
      
      
TAXA ANIMALS COMPANYIA 2012 63,00   
  2013 105,00   
  2014 300,17   
  2015 324,00   
  2016 306,00 1.098,17 
      
ENTRADES VEHICLES 2009 122,00   
  2010 122,00   
  2011 124,00   
  2012 382,00   
  2013 192,00   
  2014 128,00   
  2015 64,00 1.134,00 
      
TAXA ESC. EMPRESARIALS 2009 76,38   
  2010 1.851,82   
  2011 2.096,06   
  2012 1.710,74   
  2013 2.206,35   
  2014 3.166,83   
  2015 1.864,65   
  2016 567,93 13.540,76 
      
TAXA ESC. PARTICULARS 2008 416,00   
  2009 822,00   
  2010 832,36   
  2011 1.153,93   
  2012 1.520,60   
  2013 1.224,93   
  2014 1.355,40   
  2015 1.127,50 8.452,72 
      
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 2012 33,00   
  2013 33,00   
  2014 121,00   
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  2015 132,00   
  2016 132,00 451,00 
      
TOTAL INSOLVENTS TRIBUTARIS   119.863,45 
        
DETALL INSOLVENTS PER SANCIONS DE CIRCULACIÓ 2016 
      
SANCIONS 2011 3.441,58   
  2012 3.743,84   
  2013 14.643,22   
  2014 33.800,13   
  2015 24.390,92   
TOTAL INSOLVENTS SANCIONS   80.019,69 
        
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER PARDAL 
 
Núm. de referència : X2016025438     
 
Vist el projecte de renovació del clavegueram del carrer Pardal, redactat per l’enginyer 
Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i Ports en data novembre de 2016. 
 
Vist que el projecte té com a objecte principal la renovació de la xarxa de clavegueram 
del carrer Pardal i paral·lelament a l’actuació principal i motivat per les característiques 
geomètriques del carrer es proposa un canvi de secció d’aquest i la nova 
pavimentació. Així es pretén garantir la salubritat, la seguretat, i l’accessibilitat de tot el 
carrer.   
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2016000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de renovació del clavegueram del carrer Pardal, 
redactat per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i Ports en data 
novembre de 2016. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - RECONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE CABANYA PER A ÚS 
D'HABITATGE A LA CADABOSC 

 
Núm. de referència : X2016016775 
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Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000103 en data 
registre entrada  22/07/2016 
a: **** 
per a: RECONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE CABANYA PER A ÚS 
D'HABITATGE    
situada a: MAS LA CADABOSC N.1  
U.T.M : 17121 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800101 
FMA2016600155    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 75576.60 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

75576.60 2342.87 0 2342.87 304.90 2647.77 
 

Garanties: 
 
  Garantia de gestió de residus: 689.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2647.77 
Per Garanties (4) 689.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. S’observaran les condicions de l’informe del Parc Natural de la zona volcànica de la 

Garrotxa, de data 20/09/2016, que s’adjunta a la llicència. 
2. S’imposa una fiança de 689,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 

per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
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notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

3. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

4. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A OFICINES AL CARRER RAMPÍ, 2. 
 
Núm. de referència : X2016014075 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000090 en data 
registre entrada  17/06/2016 
a: ALBERTO Y ANTONIO PALLAS DORCA CB     
per a: LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A OFICINES    
situada a: C RAMPÍ N.0002  
U.T.M : 6905411 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800102     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 42562.00 euros  
 
2 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

42562.00 1461.52 0 1461.52 62.85 1524.37 
 

Garanties: 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1524.37 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o altres 

elements propis de l'obra. 
2. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions i/o requisits que es 

puguin determinar a l’expedient d’obertura de l’activitat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - INSTAL·LACIÓ D'ELEVADOR EN EDIFICI BIFAMILIAR AL CARRER 
BOLÓS, 19 

 
Núm. de referència : X2016021487 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000119 en data 
registre entrada  28/09/2016 
a: **** 
per a: INSTAL·LACIÓ D'ELEVADOR EN EDIFICI BIFAMILIAR    
situada a: C BOLÒS N.0019  
U.T.M : 7401508 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800100     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 19491.95 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

19491.95 604.25 -95% 30.21 62.85 93.06 
 

Garanties: 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 93.06 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. En aplicació de la normativa de protecció contra incendis del Codi Tècnic de 

l’Edificació, els elements estructurals de l’edifici de nova construcció hauran de 
complir les exigències del DB SI 6, especialment pel que fa a la resistència al foc 
R60. 

2. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

3. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - CONSTRUCCIÓ DE GARATGE I PISCINA D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT AL CARRER VOLCÀ PEDRA AGUDA, 74 

 
Núm. de referència : X2016020106 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  la condició legal de 
solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets liquidats i 
segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 pel 
qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
Primer.- CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000114 en 
data registre entrada  07/09/2016, 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ DE GARATGE I PISCINA D’HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT    
situada a: C VOLCÀ PEDRA AGUDA N. 74  
U.T.M : 8195503 – 8195504 
 
Segon.- APROVAR l’acta de cessió de sistemes de comunicacions viàries signada el 
14 de novembre de 2016, acceptant els 31’54 m2 de vial i destinar-los a l’ampliació de 
la carretera de Santa Pau. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a Inventari. 
 
Condicions Generals de la llicència: Aprovades per Comissió de Govern de 
13/02/88 i modificades per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800103 
FMA2016600156    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
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que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 82895.93 euros  
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

82895.93 2569.77 0 2569.77 304.90 2874.67 
 

Garanties: 
    
   mov terres + gest res + rep pav: 3386.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 2874.67 
Per Garanties (4) 3386.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 

obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat. 

2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

4. L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

5. S’imposa  una  fiança de 3.386,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat. 

6. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 
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7. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'BERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 D'OCTUBRE I 8 DE NOVEMBRE DE 

2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016024989     
 
En relació a l’expedient AG012016000038, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 26 d’octubre i 8 de novembre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura A.R.P. Venda de roba Ctra. Santa Pau 32 B 2 26/10/2016 
Declaració 
responsable 
 

Obertura A.C. Consultori 
Psicologia 

C/Verge del Portal 20 B 1 27/10/2016 
Declaració 
responsable 
 

Obertura Centre de columna 
vertebral d’Olot, 
quiropràctica i 
salut 

Consultori  Av. Onze de Setembre 7 
B 

04/11/2016 
Declaració 
responsable 

Canvi de raó 
social 

Forn de pa Sant 
Roc 

Fleca i 
pastisseria 

C/La Bisbal 26 08/11/2016 

Canvi de raó 
social 

Forn del Tura Fleca i 
pastisseria 

C/Aigua 7 08/11/2016 

Canvi de nom Market Venda prod. 
alimentació 

C/Carme 15 08/11/2016 

Llicència 
acompanyant 

M.I.LL.G. Acompanyant 
de gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Roure 5 08/11/2016 

Llicència 
acompanyant 

R.R.L. Acompanyant 
de gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C.Jaume I 7 08/11/2016 

Baixa La Fusta Bar Plaça Catalunya 13 08/11/2016 
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Adjudicació D.X. Ús hort 
municipal  

Horts Mas Bernat 3 04/11/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


